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Bakgrund 
 
En översiktliga miljöteknisk utredning vid Lödöse varav (Envipro 2004) har visat på 
höga markföroreningar av framförallt metaller men även i några prover polyaroma-
tiska kolväten (PAHer), se markbilder nedan. Området är idag inhägnat men alldeles 
invid staketet finns en före detta matsal som skall användas för undervisning av elever 
på individuella programmet. Elevernas kommer att vistas på skolan ca 20 timmar/ 
vecka och lärarna cirka 30-35 timmar/vecka. I en verkstadsdel intill skolbyggnaden 
kommer en del praktiskt arbete att utföras. Genom området sker en del transporter av 
gods och tillstånd finns på 48 anlöp/år av fartyg vid bryggan. Hittills har det främst 
rört sig om transport av glas i form av större ”stenar”. Miljöinspektör Angelica 
Samuelsson vid Lilla Edets kommun har vänt sig till VMC för en miljömedicinsk 
riskbedömning för de elever och lärare som vistas i skolan. Platsen besöktes den 
23 juni 2009 tillsammans med Angelica Samuelsson. 
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Skattning av exponeringen och riskbedömning 
 
Då eleverna inte kommer att vistas på det kontaminerade området och inte gräva i 
jorden kommer inget hudupptag att vara aktuellt. Vid en kraftigare vind eller då trans-
porter sker genom området kan tillfälligtvis luftburet damm komma in mot skolans 
uteplats. Om man antar att luftexponeringen från den förorenade jorden maximalt kan 
uppgå till 100 µg/m3 under en 8-timmarsperiod (en överskattning både av koncentra-
tion och vistelsetid då inomhusluften är filtrerad och elever inte vistas där 8 timmar/ 
dag) kan beräkningar av dygnsgenomsnittsexponeringen göras utifrån markkoncent-
rationerna. Beräkningarna nedan har gjort för den högsta markkoncentrationen som 
uppmätts (även detta blir en överskattning då uppvirvlat damm sker från hela ytan och 
inte från den mest förorenade punkten). Av de metaller som förekommer är det främst 
bly och arsenik som är miljömedicinskt relevanta i detta fall. Förekomst av asbest har 
analyserats i några prover som togs vid besöket. 
 
 
 
Bly 
 
Halterna av bly (Pb) i markproverna som översteg värdet för mindre känslig mark-
användning (MKM) varierade mellan 320-12 000 mg/kg. Om man utgår från 
100 µg/m3 under 8 timmar/dag och 5 dagar/vecka och en blyhalt i dammet på 
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12 000 mg/kg blir exponeringen för bly cirka 1,2 µg/m3 (12 *10-6 (mg/µg)* 
100 (µg/m3)) under själva skoltiden och under dygnet (24 timmar) blir genom-
snittsexponeringen cirka 0,4 µg/m3. WHO anger att blyexponeringen för barn bör 
understiga 0,5 µg/m3 (WHO 2000). Bedömning är att både elever och lärares 
exponering klart understiger detta värde och att hälsoeffekter till följd av en eventuell 
blyexponering är mycket osannolika. 
 
 
 
Arsenik 
 
Den högsta arsenikhalten i de jordprov som tagits uppgår till 170 mg/kg. Med beräk-
ningar på samma sätt som för bly erhålls ett dygnsgenomsnitt på 5,7 ng/m3. WHO 
(2000) anger en lågrisknivå på 6,6 ng/m3 vid en livstidsrisk på ett extra cancerfall per 
100 000 individer. Bedömning är att både elevers och lärares exponering klart under-
stiger detta värde och att risken att utveckla cancer till följd av en eventuell expone-
ring av arsenik på skoltid är försumbar. 
 
 
 
Asbest 
 
Vid ett besök på plats togs 5 prover på fiberhaltigt material som låg helt öppet på 
området. Dessa analyserades vid yrkestoxikologiska laboratoriet utan att några asbest-
fibrer kunde identifieras. Det finns sannolikt asbesthaltigt material i marken då det 
förkommit fartygsbyggnation och renovering på området. Bedömningen för elever 
och lärare blir dock att en eventuell asbestexponering är mycket låggradig och inte 
skiljer sig från den som finns normalt i vår omgivningsluft. 
 
 
 
PAH 
 
Den högsta halten av det cancerframkallande ämnet benso(a) pyren i markproven var 
29 mg/kg. En beräkning liknande den för bly ovan ger ett dygnsgenomsnitt på cirka 
1 ng/m3. WHO (2000) anger en lågrisknivå för benso(a)pyren på 0,12 ng/m3 vid en 
livstidsrisk på ett extra cancerfall per 100 000 individer. Lågrisknivån anger en 
genomsnittsexponering under hela livet och mätningar på allmänbefolkningen i 
Göteborg år 2000 visade på en medianexponering av benso(a)pyren på 0,07 ng/m3 
(Sällsten 2001). Även om dygnsgenomsnittet vid den ”worst case” beräkning som 
gjorts ligger över lågrisknivån är det högst sannolikt att livstidsexponeringen under-
stiger lågrisknivån för både elever och lärare förutsatt att man inte blir exponerad i sitt 
framtida yrkesliv. Gränsvärdet i arbetslivet för en 8-timmars arbetsdag är 2000 ng/m3, 
d.v.s. även under olyckliga omständigheter ligger exponeringen i detta fall mer än 
1000 gånger lägre än gränsvärdet. Gränsvärden för exponering i arbetslivet är dock 
inte enbart satta utifrån hälsorisker utan ekonomiska och tekniska möjligheter ingår 
vid fastställandet av nivåerna.    
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Sammanfattning 
 
Det föreligger ingen ökad hälsorisk vid inandning av damm från marken på Lödöse 
varvs område för elever och lärare som vistas i de intilliggande skollokalerna. 
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